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m فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمیة والفتاوى
األلباني حفظه  نالشرعیة لشیخنا المحدث العالمة /محمد ناصر الدی

  الجمیع ههللا ونفع بی
  قام بتسجیلها والتألیف بینها محمد ابن أحمد أبو لیلى االثرى

بعد المائة السابعة  ن مع الشریط الرابع والخمسینواآلأخوة اإلیمان 
  على  واحد

هجري   1413تم تسجيل هذا المجلس في الرابع عشر من شوال 
  ميالدي 1993الموافق ثماني أربعة 

  
بين كل  يفصلد التكبيرات ولم فرأ سؤال : أخونا أبو عبد الرحمن 

  أثنين
  

  مثل الصدد نبحث فيالشيخ األلباني : سبق بها عكاشة ياأستاذ كنا 



  
  معه   هذه المسألة األولى كانت

  
  المسألة الثانية  أنت أدركتها

  
  ؟ما أدركتهاأما المسألة األولى أنا  السائل يقول  :: 
  محظورة آبايبحث في حديث  اآلنهو الشيخ األلباني :: 

  
  أو غيرهم حينما بحث معهم هذا الموضوعمن طلبة العلم 

  
  و التكبير جزماجوا بحديث ال أصل له وهاحت

  
  : إبراهيم النخعى يقول الطالب

  
  أحسنت هذا مع أن رفعه غير إبراهيم النخعى ::الشيخ األلباني

  
  إبراهيم النخعي ثم لو كانهو من كالم هذا التابعي  وإنماصحيح 

  
  صلى هللا عليه وأهله وسلم لم يصح النبيحديثاً مرفوعاً إلى 

  
  تليها والتيين التكبيرة األولى الفاصل بالسنة على أن  هبي االستالل

  
  كبيرتال اصطالحياهللا أكبر هللا أكبر ألن هذه الجملة فسرت تفسير اً 

  
  نحوى  واألحاديث النبوية جزم يعنى بسكون هذا اصطالح
  

  باالصطالحات العلمية وهذه نقطةوكذلك اآلثار السلفية ال تفسر 
  

  كم شرعي مثالً تغير ح عنها كثير ما يترتب من الغفلةمهمة جداً ف
  



  بينما  تنزهيه  ةبمعنى أنه غير حرام كراهاستعمال لفظة الكراهة 
  

  هذا استعمال  خالف االستعمال القرآني كما هو معلوم
  
  
  
  

  أثر إبراهيم النخعي في قوله التكبير جزماً يعني خطفاً  يعنى الشاهد 
  بببرؤذنين هللا أكبر هللا أكببببببدون تمديد كما يفعل بعض جهلة الم

  
 ً   حتى األئمة أحيانا

  
  في تكبيرة اإلحرام هللاحتى  حتى بعض األئمة بيمد 

  
  فقال النخعىوحذر منه إبراهيم  الذي نبههذا  أكببببببببببببببببر 

  
  التكبير جزماً آي خطفاً كما جاء في حديث أبي هريرة في سنن

  
  السالم ذفالترمذي من السنة ح

  
  يقول أحدهم:: حذف السالم سنة

  
ى  ذاكر كأن في سنده شيء  دحذف السالم األم ول الشيخ األلباني::يق

  بن عبد الرحمن نعم قوره
  

  كيرد على بعض األئمة اللي ببقول ل أيضاً  الشاهد لكن المعني
  

  يكون المقتدى السسسسسسسسسالم عليكم ورحمة اللللللللللللللللللللللله
  التمديدوهذا  يط طلع من الصالة قبل منه بسبب التمطورآه خالص 

  



  ه بعضهذا الذي يفعلال يعنى   فأثر إبراهيم النخعي الذي ال أصل له
  

  الوصل هو الذي يدل عليه حديث وإنماهللا أكبر هللا أكبر   الناس 
  

  عمر بن الخطاب في صحيح مسلم
  

  الطالب يسأل : طب وكالم أخونا أبو عبد الرحمن
  

  هل أبغى إليك أنت أظن طلبت سئل السالم  الشيخ األلباني ::
  

  أتفضلألحد الطالب نعم..... ويوجه كالمه 
  

  السائل ::  يسأل زميل له   هل وجده عندك في الكتاب  فأنا اسأل
  

ماذا الدليل عندك على أفراد التكبيرات ؟ ذكرت الشيخ أبا عبد 
  الرحمن ؟؟

  
  يجاوب زميله :: أيوه ذكرت الشيخ أن في بعض الروايات ذكرت

  
  ات  فقال الشيخ أذا كان الرسول قال له قل هللا اكبرالتكبير أربع مر

  
  وإال فهذه صمت منه يصح االستمرار  هللا أكبر  قل قل هللا اكبر

  
  التكبير ةكنوالروايات وردت فيها بد

  
  هللا أكبر رطالب أخر يسأل : شيخنا حديث  إذا قال المؤذن هللا أكب

  
  ضحة إلى أن الترديدهذا فيه إشارة وا فقولوا  هللا اكبر هللا اكبر 

  
  قال هللا أكبر وإال لو كانت واحدة واحدة قال أذايكون مع االزدواج  



  
  فقولوا هللا اكبر

  
  وهذا موضوع االستدالل الشيخ األلباني ::

  
  : هللا اكبر بويرد الطال
  إبراهيم عن  ألثر  يا شيخ بالنسبة طالب أخر يقول :: أمر أخر

  المقصود بالجزم هو قلت ته ه هللا هو على فرض صحالنخعى رحم
  صح عن النخعى ؟؟ ل هويعني ه الخطف أم أنه صحيح عنه 

  
  لكن سواء علينا صح أو لمادري اآلن :: وهللا أنا ال الشيخ األلباني 

  
  يصح   أنتم تذكرون صحته عنه

  
  األمر صحيح شيخنا وله رسالة مفردة عنه يثبتيجاوب الطالب :: 

  
  وقفه دون الرفع

  
  أتفضليشير ألحد بالكالم   بانيالشيخ األل

  
  وهذه القاعدة قاعدة  ر بارك هللا فيك بن القيم رحمه هللايذكالسائل ::

  
  في الصالة أنه أذا ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم في صفة

  
  الصالة أمر وكانت غالب األحاديث على خالف هذا لم تذكر هذا

  
  فعل أحياناً بأنه لو كانأن يأخذ سنة دائمة بل يينبغي  األمر أنه ال

  
  ممن وصفوا صالة رسول هللا صلى هللا اآلخرونسنة دائمة لذكره 

  



  عليه وسلم أنا الحظت هنا في المساجد كل ما صليت خلفه يقول
  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  السالم عليكم ورحمة هللا
  

  سنة دائمة بارك هللا فيك هيهل 
  
  

  شويالتنويع  لحظة  هو  ال وإنما الشيخ األلباني :
  أخرى ما هو المالحظ بالدترى في 

  
  يرد السائل : المالحظ عدمها  عدم الزيادة

  
  سنة دائمة ؟ هيطيب هل ل :الشيخ يسأ

  
  بعلم الحديثطلبة العلم ممن يعتنون يجاوب :  

  
ً  الشيخ األلباني   أذاً نطعم هذا بهذا ويضحك الشيخ والطالب معا

  
  الصالة وراءب أكرمه هللا  شيخ وهللا يا  يقول طالب ضاحك : وهنا

  
  بس نالسلفيي األئمة

  
  ضاحكاً آي نعم يقول الشيخ

  
  عليهاالمداومة يقول السائل مرة أخرى :: أنا الحظت من فعل 

  
  والحمد هلل أنه كان لها أثر في غيرنا حتى سار يقولها كثير من األئمة

  
  السنة في المساجد التي كان ينكر أئمتها علينا فعل هذه

  



  نسمع األمام ماشى علىيد لما تقول تألك وأكثر من ذ   ::الشيخ يقول
  

  الزيادة ولو أحياناً بتلقي المقتدى بيخالفهذه  عدم المحافظة على 
  

  ويضحك  وبيزادهااألمام  
  

  وهذا أكبر دليل والحمد هلل بسبب انتشار السنة لكن طبعاً نحن ما
  م لكن هذا دليل أنه هذه الزيادةنؤيد هذا  نحن ال تؤيد مخالفة األما

  يعنى بدأ الناس ينتبهون لها لكن أمام االنتباه هو ما رمى إليه أخونا
  

  أبا عبد الرحمن أنا بدى أستفيد منكم اآلن فائدة لغوية معشر العرب
  

  قال ولكن هو كنيته مثلسميه  بيقول   اسمي  مثل لو كان اسمه مثالً 
  

  ماذا أقول ؟؟فكنيتي 
  

  كنيتى كنيتهقال صاحب كل كنية من كانت ب : يجاوب طال
  

  ها طويلة ويضحك الشيخ الشيخ يقول :
  

  الطالب يقول أبا عبد الرحمن يقول كليي
  

  من قال  الطالب : أبو عبد الرحمن الشيخ األلباني ::
  

ما وافقوا على هذا يا أبا عبد  شو رأيكم  فتوفقوا عليها  ؟؟الشيخ ::
  الرحمن

  
  ألفوا من وافق كنيته في الكنية يا شيخنا والعلماء  الطالب : الموافقة

  
  أبو مالك قال هذا   يدور حوار الشيخ األلباني::



  
  : رويدك بارك هللا فيك فيقول الشيخ

  
  في وافقنيفماذا أقول  سمى  أنا أريد بدل أن أقول  وافقني في اسمي

  
  كنيتى مدونا بمددكم يا جماعة

  
  يقول أحدهم ::كان يقول ينبغي

  لب أخر::هل يجوز أن نقول مثالً كني كما أقول سمىطا
  

  أيوه الظاهر أبا عبد الرحمن أنا ما أدرى أقول سمى الشيخ األلباني :
  

  على أوزان سمى كنى إال ليسعم يستنبط أنه صار مجتهد في اللغة 
  

  كذلك ويضحك الحاضرون
  

  واحد من األخوة قال سمى أحد يتحدث ال يا شيخنا كتير في الجلسة
  

  وكان يحمل كنيته وافقت كنيته  كنيته فقال سمى فقلت أنا سميه
  

  مش أنه بتقول عن تشبث   ويرد ال الشيخ األلباني  :
  

  طالب يقول : أراد أن يجمع بينك وبينه أستاذ باسم واحد
  

هللا يجمع بيننا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الشيخ األلباني::
  الصالح

  
  اللغوية ما كنا فيه من قبل ةنكتالما الذي طرقنا إلى هذه 

  
  نحن نغيب وأنت حاضر ما شاء هللا شيخ  أنت أذكرنا يا :طالب يقول



  
  عفواً عفواً  بارك هللا فيكمالشيخ األلباني :

  
  بلغت من الكبر عتيا

  يرد أحد الطالب :: أحسن هللا تعليمك
  

  ماتضرين ببعض الكليذكره أحد الحا
  

  الشيخ األلباني ::
  

  شيء وبركاته أيوه أردت أن أقول عن سمى كنى أن آي نعم أخر
  

  أن ال نبقي على القديم الذي  ال يعني الكفة تعديل  اآلن هو يريد
  

  إضافةوما فيها من بركات وال أيضا  يعترف على زيادة وبركاته 
  

  السنة هو يريد التنويع كما هي مطردة واتخاذها سنة هذه الزيادة 
  

  في المساجد العامة اآلنمهمة أنا أرى  تماماً هذه نقطة في الحقيقة
  

  وبركاته حتى يقضى على عدم الجواز ويقضى التزامشبة وينبغي 
  

  لى قول بعض الفقهاء القدامى أن هذه الزيادة بدعة فحينما تستقرع
  

 ً   هذه السنة حين أذاً في المجتمعات العامة تارةً وتارة هذا حقا
  

  "مثلما أنكم تنطقونلحق  إنه
  

  الزرقاوى وهو:: يعجبني بعض أخوننا إمام مسجد  طالب يتحدث
  



  األخ  على عبد الفتاح الشيشاني  حفظه هللا األربع أنواع  من التسليم
  

  في الصالة يطبقها
  

  ما شاء هللا الشيخ األلباني ::
  

  في رمضان صليت ورآه أكثر من يعنى في الوتر الطالب يكمل ::
  

  فه العوام حتى استجابواخل نمرة كل مرة يطبقها بشكل  والمأمومو
  يدخل أحد ويقول السالم عليكم

  
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهيرد الشيخ ::

  
  فيقول هذا الرجل الحاضر ::: وجدها

  
  وكنوته  وهو أبو فالن كنيته  يعنى يقول أكنه وكناه  كنى به عن كذا

  
  كنيته كنيه آي كنيته 

  
  هد في اللغةهذا دليل أنه صار مجت يخ األلباني ::الش

  
  يقول طالب :: جزاك هللا خير هذه فائدة

  
  ال تقولوا بقى أن التعرب خالص ال هذه فائدة  الشيخ األلباني ::

  
  يزال المرء  آيش عالماً ما لم يقول علمت فإذا قال علمت فقد جهل

  
  علماء زعموا وطالب علم حقيقة يجب أن ال ننسي من كاننحن 

  
  يعد  بمراحل  وطالب العلم كذلكفهو دون الرسول بما ال عالما



  
  فلماذا نحن ال ننهىبالنسبة ألصحاب الرسول دون ذلك بمراحل 

  
  نجعل كل همنا للغاية يعنى أن يكونو ةأنفسنا عن االنشغال بالوسيل

  
  حبنا أوالً خالصاً لوجه هللا كما هو المفروض

  
  صلى وثانياً أن يكون مقيداً بالوسائل التي كانت مقيدة في عهد النبي

  
  هل من شك بأن أبا بكر وعمر وعثمان فاآلنهللا عليه وأهله وسلم 

  
  ونحو ذلك كانوا يحبون  الشجرة وعلى وبقية العشرة وأصحاب

  
  صلى هللا عليه وسلم ال يقرن حبكم بشيخكم المزعون هل كان النبي

  
  ه ؟نه ؟ هل كانوا يعانقونه كل ما راويقبلو

  
  ال :: الجواب
  

  فالحتكونوا مثلهم أن التشبه بالكرام  أذا فتشبهوا أن لم
  
  ألن نخشى أن نكون ما الشوق  دعك يا أبا أنس من قضية الشوق

  
  ممن نشغل أنفسنا بالوسائل عن الغايات

  
  طالب يقول :: شيخنا كالمكم ذكرني بقاعدة يستدل بها الكثير في

  
  يامباشر عليها  وهذا الكالم في الحقيقة يعنى رد  غير موضعها 

  
  للوسائل حكم المقاصد هذا فتح على مصراعيها قولهم ىا وهشيخن



  
  غير مستقيم

  
  يرد نعم نعم الشيخ األلباني ::
  

  أو لمقصد صحيح  محدثة لغاية بوسيلة يأتيألن البعض قد 
  

  الوسائل محدثة بنفس الزعم ما أكثر واآلن الشيخ األلباني ::
  بمثل ذلك وما المكوث والضرائب في كل بالد الدنيا لم تصوغ إال

  
  ::كنا نتكلم في القضية والشيخ يتابع نعم كيف  طالب يتحدث للشيخ

  
  الرجل الذي كان يشرب الخمر قال ال تلعنوه أنهقصة  هذه

  
  القصة بين  ما في ارتباط بين قولك وبين سؤالك الشيخ األلباني ::

  
  بالسؤال عنه وأن   نويوجه كالمه لطفل صغير اسمه عبد الرحم

  
  ا يبدو طعام أمام الشيخيشاركه فيم

  كيفك عبد الرحمن  تعالى كل معنا
  

  يرد عبد الرحمن بالشكر للشيخ  فيدعو له الشيخ ويقول  ما شاء هللا
  

  هللا يتقبل منك  ويقول الشيخ يجوز الدعاء
  

  صوت أحد يسأل :: كثير من األخوة الملتزمين والمتحمسين للتمسك
  

  ين من أشعرية أو صوفيةبالسنة وهو الصالة خلف األئمة المبتدع
  

  وأن ترك ةاالستغاث زبجواأن صح هذا التعبير ممن يقومون   مغالية 



  
  الصالة خلفهم سوف يؤدى إلى ترك الجماعة في كثير من األحيان

  
  وأغلب األوقات أذا غالب األئمة عندنا إال قليالً منهم أنهم أهل بدع

  
  فما قولكم ؟؟

  

  بأن الصالة ويرد السالم من مرة أجبنا عنه أكثر الشيخ األلباني ::
  

  على من دخل المجلس وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته
  

  نحن نري والعلم عند هللا انطالقاً مما ورثه الخلف للسلف من
  

  شرعية الصالة خلف كل بر وفاجر والصالة على كل بر وفاجر بأن
  

  لذيالصالة وراء هؤالء األئمة المبتدعين هي صالة صحيحة مادام ا
  

  يريد أن يصلى على األقل نقوم بهذا القيد يرى أن هذا األمام مما
  

  عنده من بدعة أو بدع لم يخرج عن دائرة اإلسالم والمسلمين هو
  

  مبتدع ولكن بال شك يقيناً ليس كل مبتدعاً كافراً هذا يقين
  

  وإذا األمر كذلك فالسؤال البد من قيده وضبطه على األقل من
  

  فعله فأقولالمجيب وهذا ما ا
  

  أشعرياأو  مرديا صوفيا أوأن كان المصلى وراء األمام المبتدع كان 
  

  أو أو إلى أخر ما هنالك من أسماء  وفرق وأحزاب



  
  أن كان هذا المصلى يرى أن هذا األمام المبتدع ما خرج عن قوله

  
  ريد القاعدة السابقة الصالة وراء كل بر وفاجرً◌حين أذاً ت مسلما

  
ً  بديهيالعكس من ذلك أنه كفر حين أذا األمر وأن كان يرى    جدا

  
  الصالة خلفه ال تصح ولكنا في الوقت نفسه نحذر من التسرع إلى

  
  عن مسلمين لمجرد انه وقع في الفتوى المكفرة لمسلم فضالً  إصدار

  
  بدعةً ولو كانت هذه البدعة كما يقال اليوم عقدية

  
  ىفتوفي إصدار ع وعدم التسر التريثتتعلق بالعقيدة فالبد من 

  
  التكفير لكن في الوقت نفسه نحن نقول على المسلم أن يختار األمام

  
  يصلى خلفه أن يكون على السنة عقيدةً وعبادتاً وسلوك الذي

  
  أن دار األمر بين أن يصلى وحده  وأن يصلى هذا أن تيسر له وإال

  
  مخلف هذا األمام الذي يبدعه ال يصلى خلفه  أولى أن يصلى وحده ث

  
  مع ذلك نقول أذا كان حقيقةً يسأل هذا السؤال من باب التقوى

  
  والورع  وأنا أقول باب الورع واسع

  
  أذا رجعت من المسجد فأعد الصالة جماعة مع أهل بيتك

  



الذين  حدث من الصحابة قديماً خلف األئمة يقول طالب : كما
  يؤخرون

  
بنا في هذه هو كذلك الصالة عن وقتها هذا جوا الشيخ األلباني::

  المسألة
  

  ؟يسأل طالب : وتكون التي يصليها خلف األمام نافلة 
  

  نافلة آي نعم  وفيك باركالشيخ::
  

  طالب يسأل :: كما أشرتم الذي نشأنا عليه أو أطلعنا عليه من الكتب
  

  لشيوخ اإلسالم بن تيمية وبن القيم  وعبد الوهاب رحمه هللا تعالى
  

  رعون إلى تكفير من آتى ببدعةً ولوأنهم ال يكفرون من أو ال يسا
  

  كانت مكفرة إال بعد أن يبلغه العلم وتقام عليه الحجة فهذه النقطة
  

  كثير ما تغيب عن أذهان األخوة فيعتبروا الواحد منهم أو يرى أذا
  

  تكلم مع هذا المبتدع سواء كان أماماً أو غير ذلك وبخاصة
  

  ول هذه البدعةاألئمة في هذا األمر ح يحاضرون أو يجادلون 
  

ً  اوخطورته   فترى المبتدع ومخالفته لدين اإلسالم أصالً وفرعا
  

  يجادل في هذا وفي كثير من األحيان ال يبالى بالدليل وبالمناقشة
  

  فيبقى على ما هو عليه من بدعة ضالة   قد بلغوه وأقاموا عليه
  



  هالحجة فيعتبر هذا النقاش أو الحوار أو الدليل أو النصح الذي قدمو
  

  كافي في إقامة الحجة عليه هذا الذيأنه 
  

  في كالمنا السابق ما قد أشرنا عليه  أيضاً  هذاالشيخ األلباني ::
  

  حينما قلنا ما ينبغي التسرع في إصدار فتوى التكفير ألننا نرى اليوم
  

  كثيراً من أخواننا الناشئين في الدعوة أنهم قد أصيبوا بشيء من
  

  عرفة والعلم فلذلك أنا ال أعتقد أن كلالغرور وشيء من دعوة الم
  

  يستطيع أنطالب علم بل ال أعتقد أن كل عالم فضالً عن طالب علم 
  

  يقيم الحجة على خصمه مهما كان هذا الخصم عريقاً في الضالل
  

ً  ولنقول ألن طالب العلم بل العالم    السلفي قد يكون في عقيدته سليما
  
  عوى المبتدع المخالف إل يبدولكن ال علم عنده بالحجج التي تبطل د

  
  لى في بعد األشياء أطمئن هو في األصل لصحة العقيدة بها وبغيرها

  
  فهو حين يقدمها لمنلديه قليل من كثير من تلك األدلة ثم بقيت 

  
  يخالفه من  المبتدعة يظن أنه أقام الحجة ليس المر كذلك هذا أوالً 

  
  العلمبالنسبة لما يتعلق بهؤالء من أخواننا طالب 

  
  الحجة تبينهثانيا ًما الذي يترتب وراء هل أقام الحجة أم ال  هل 

  



  يئينللخصم أم ال يترتب أحد ش
  

  أما ال يصلى خلفه
  

  هوأما ال يزوجه وينا كح
  

  يعتبر من القواعد األساسية في الذيفي قوله عليه السالم طيب 
  

  ن هذايريبك لكن ال تتسرع وتقطع بأال الشريعة دع ما يريبك إلى ما
  

  كما لو كان فعالً كافر ألن أنا أقمت الحجة عليه لكن عامله عملياً 
  

  وهكذا  منه كافراً ال تصلى خلفه وال تناكحه وال تتزوج
  

  أما قضية تكفير مسلم فخطورته معروفة في االسم لهذا نحن ننصح
  

  أن يتجاوبوا مع الثمرة النهائية فيما لو كان أقام أخواننا الناشئين
  

  الحجة فعال وهو االبتعاد عن هؤالء المبتدعة وبخاصة أن السلف
  

  كانوا يحذروا من مجالسة المبتدعة خاصةً الذين يعرفون بعلماء
  

  يقف طالب العلم أمامها بأت أرائيه عقليةولكالم آي الذين عندهم شا
  

  حايرة ما يحيرون جوابا ًألن ما عندهم علم الواسع والعقل القوى
  

  عة حتى يستطيع أن يقيم الحجة عليه نقالً أوالً ثم عقالً المتمكن للسري
  

  ال كما يقولوا عندنا في الشام  (أبعد عن الشر وغنى له )
  



  غالب صوفية اليومما يحمله طالب يسال :فضيلة الشيخ هل يعتبر 
  

  والصالحين من مظاهر شركية والمقبورين  من المغالين في القبور
  

  ؟؟ل يعتبر هذا من باب الكفر العملي وأحوال فاسدة مخالفة للشرع ه
  

ً  عتقادىليس هذا فقط قد يكون كفر إ الشيخ األلباني ::   وقد يكون كفرا
  عملياً  ؟

  
  بشكل عام لما نرى عليه الجمهرة وقد يكون القصد  السائل : يعنى

  
  أعلم وأخشى أن أكون متسرع في هذاكما لعلكم ترون يعنى وهللا 

  
ً بعض يكون الأن أنكم ترون    فيه هذا األمر إعتقاديا

  
  ما هذا الذي قلته اآلن الشيخ :

  نا وعشيرتنا ممنشكل عام لما نرى عليه كثير من أهلقلت بالسائل ::
  

  من يأتونلما  أن هل نطلق عليه كفر عملي  بلدنا أهل  من حولنا
  

  المقبورين  والصالحين ؟ب   أو غير ذلك  استغاثةتقبيل أو 
  

  تطيع أن نعطى قاعدة عامة  وقد يكون من هذاال أسالشيخ األلباني ::
  

  أو من هذا قد يكون كفراً اعتقادياً  وقد يكون كفراً عملياً أنا أقول
  

  شيء قد يكون غريباً أنا ال أتجرأ على القول بتكفير الشيعة  أو ما
  

  يسمونهم بالرافضة إال أذا عرفنا عقيدة كل واحد منهم مثالً خومينى
  



  الحكومة اإلسالمية فهذا كفر بال ؟ سماه بآيش أعلن عن عقيدته بما 
  

  يحمل نفسهو  شك لكن أنا مش ضروري أتصور كل عالم شيعي 
  

  الفكرة هذه فأقول من كان يحمل هذه الفكرة من كان يعتقد أن هذا
  

  هو في اللي  القران الذي بين أيدينا هو ربع القران الحقيقي 
  

  ن أقول الشيعة كفارال شك في كفر من يقول ذلك لكمصحف فاطمة 
  

  ألن كثير منهم أو ألن كتابهم الكافي  يقول كذا وكذا هذا غير كافي
  

  منألن هنا في سببين مانعين لتعميم لفظة كفر على شيعة ورافضة 
  

  هذا اإلطالق
  النستطيع أن نقول كل عالم شيعي يحمل هذه العقيدة أننا  األول 

  وهو أقامة الحجة فهذا ني المكفرة ثانياً ينبغي أن نتحقق الشرط الثا
  

  وهذا ما أقول يكفينا أن نقول هؤالء ضالون أما بدقة متناهية فينبغي
  

  أن نعرف عقيدتهم أما من لسانهم أو من قلمهم
  

  يرد السائل :: جزآك هللا خير يا شيخ
  

  هللا يحفظكم  ما جبتون الحمد هلل ماذا عندكم  الشيخ األلباني يقول  ::
  

  رامي رميه من غير  شيء ؟! يعنى أذا 
  

  يسأل أحد الطالب ::مثالً بقول أنا مدعو من قبل طرف  أحد األخوة
  



ً  حتى واخشيأنا غير مسئول  إال عن شخصي في هذه الدعوة    أحيانا
  

  حرجي على حرجوزاد   وخصوصاً اآلن 
  

  أنا مدعو ما إخوان في المحل  قلت لهم وهللا يا عندياألخوة كانوا 
  

  في رائحة أن   عنديلدعوة خاصة  أما لوكان أستطيع  قد تكون ا
  

  ثالث أربع مرات اإلفالتأستطيع  الدعوة ما فيه مانع ممكن 
  

  ؟ عن هذا  شو جوابك الشيخ األلباني ::
  

  توقفت شيخنا أنا  الطالب : هيرد علي
  

  ؟لما  توقفت  الشيخ :
  

  الضيوف الذين جاءوا  قد األخوة  شيخنا أن ظنيالطالب : أنا في 
  

  فما  الدعوة  حباكون في مجلس خاص ويصير فيه حرج لصي
  

  بيه حبيت اتصل
  

  برد عليك فضالً عنهمأنا هذا   الشيخ :
  

  الطالب : جزآك هللا خير
  

  ألنك لما تسأل أنت المضيف بتعمل مشكلة  طبعاً مع الشيخ ::
  

التسامح في تعبيرك بتيجى على ظهره ال ما بتيجى على ظهره 
  ويضحك



  
  آك هللا خير يا شيخالطالب : جز

  
  وإياك أن شاء هللا الشيخ :

  
  طيب نحن في عندنا مشوار وين مشوارنا عبد اللطيف ؟

  
  بيه أبو عبد الرحمن  هذا عبد اللطيف كنيتيالكبير   الثانيهذا أبنى 

  
  وكنيته أبو عباده  وين مشوارنا

  
  
  
  
  
  

  (وانتهى إلى هنا المجلس األول للشيخ )
  
  
  
  

  مع مجلس أخر نواآلأخوات اإليمان 
  

  طالب يسال ::: شيخ يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم أن هللا خلق
  

  أدم على صورته  فتأويل الصحيح شيخ في هذا الحديث ؟
  

  صورة أدم ألنه جاء في صحيح البخاري خلق هللا ادم على الشيخ ::
  

  ع فهذا تفسير من الرسول نفسهاصورته طوله ستون ذر



  
  الحديث من  حهصح الحافظ  يا شيخ كأنه بس الطالب يقول :: 

  
  على صورة الرحمن ماأدرى أن كان صح أم ال أن هللا خلق أدم 

  
  هذا ال يصح ولن يصح الشيح ::

  
  يقول السائل :: الحمد هلل

  
  من الدولةوالتقديم  على اإلمامة ةأجر ما الحكم أخذطالب يسأل ::

  
  المؤذن ما وأ  مفي وزارة األوقاف مع العلم أن هذا األما ممثلة 

  
  وله عمل رسمياً غيره ؟ في عمله هذا تطوع 

  
  وظف يستطيع أن يكون أماماً أو مؤذنامعندنا هناك في نظام ال

  
  والدولة تعطيه مكافأة على إمامته وعنده وظيفة ثانية يأخذ منها

  
  ؟الراتب الرسمي ما حكم 

  
  ؟الوظيفة الثانية  من الدولة  الشيخ يسأل :

  
  من الدولة كذلك يرد السائل :

  
  لكن نحن نعرف من الدول عامة ال تسمح بالجمع بين الشيخ :

  
  وظيفتين فكيف هذا ؟

  
  عندنا النظام في اإلمامة والتقديم  السائل :: عندنا النظام فقط 



  
  أكرام يعنى اإلمامة  الشيخ ::

  
  لكن أنت ورد في سؤالك  تناقض من جهة تقول أجرا هل يجوز

  
  فأة ؟ واألجر غير المكافأةومن جهة بتقول مكا

  
  السائل : هو راتب شهري ولكن راتب مقطوع  يسمى

  
  هل فهمت على أن أقدم فقط للتنبيه والتفسير طيب الشيخ :

  
  سواء كان اإلمام موظفاً في وظيفة أخرى أو كان متخصصاً في

  
  اإلمامة أو لتأذين  أو الخطابة فال يجوز لهؤالء الموظفين وظيفة

  
  راتب أو مكافأة الذوا ما يقدم لهم كما قلت أخيراً شرعية أن يأخ

  يجوز لهم أن يؤخذوا  أجراً ألن األعمال الشرعية من حيث أنه ال
  

  يجوز أن يقصد بها شيء من حطام الدنيا ليست األعمال الدنيوية أو
  

 ً   الصنائع المهنية التي يبتغي من وراءها اإلنسان أجرا
  

  محض فاألجر المادي يؤخذ على عمل مادي 
  

أما أن يؤخذ األجر على طاعة أو عبادة يقوم بها المسلم يأخذها 
  أجرا ً 

  هذا حرام عليه ألنه ينافي كثير من النصوص  الواردة في الكتاب
  

  ومن أشهرهاوالسنة 
 



   الدين له مخلصين هللا ليعبدوا إال أمروا وما
  

  المسلمين في المساجد واألذان في المساجد والخطابة فيهم إمامة
  

  هم وإرشادهم أن هذا فيه أجر كبير عند هللا عز وجل بشرطموتعلي
  

  أبتغي أحد هؤالء فإذافي ذلك كله هلل تبارك وتعالى  اإلخالص
  
  بين من يصلى هلل ليؤخذ أجر علىاألجناس بعبادتهم ال فرق بينهم و

  
  صالته ألنه ما قصد بصالته وجه هللا فيضرب بها وجه يوم هللا

  
  والخطابة اإلمامة من كذلك يقال عن كل العبادات منها ما ذكر

  
  والتقديم  وكذلك التعليم للعلوم الشرعية ولهذا ينبغي على كل من

  
ً كان مكلف   كما قلت متطوعأو كان   ينيةبشيء من هذه الوظائف الد ا

  
  له أجراً له كما لو على أنه حقاً  يأخذهجاء له شيئاً ال  في سؤالك فإذا

  
  صنع شيء من أمور الدنيا

  
  وهنا يردنا قوله عليه السالم لعمر بن الخطاب كما جاء في الصحيح

  
  خص عمر صلى هللا عليه وأهله وسلم كان أذا جاءه ماالً  النبيأن 

  
  ل يا رسول هللا أعطه لمن هو أحق به منيبن الخطاب شيئاً منه فيقو

  
  فيقول له عليه السالم  ما أتاك هللا من ماالً فخذه

  



 فإنماما أتاك هللا من ماالً ونفسك غير مشرفة إليه  فخذه وتموله ((
  ))رزقاً ساقه هللا إليك 

  
  رزقاً ساقه هللا إليك) غير مشرفة إليه  فخذه وتموله فإنما(ونفسك 

  
  قائماً بأمر ديني يبتغي من وراء ذلك المثوبة عند هللا اذاً كل من كان

  
  عز وجل فجاءه شيء من مال فال بئس أن يأخذه

  
  لكن ال أجرا ًأنما هو كما قال عليه السالم لعمر

  
  ( أنما رزقاً ساقه هللا إليك )

  
  بعض ذوى النفوس ووجه في رواية أخرى لطريقة قد يغفل عنها

  
  في مال اآلخرين فيتعفف وال يأخذ بما التي ال تطمع الزكية الشريفة

  جاءه من مال
  

  فيقول الرسول عليه السالم معلماً له ليكون سبباً لكسب الثواب عند
  

  هللا بطريقة قبضه لهذا المال  دون أشراف نفساً منه إليه
  

  يقول له خذه وتموله وتصدق به فأنت إن كنت محتاج أنفقته على
  

  ناس فقراء  فيكتب لك األجرنفسك  وأن كنت غنياً صرفته إلى 
  

  هذا هو الجواب عن ما سألت من أسئلة
  

  عشان يمكن الدقيقة األخيرة الباقيةسؤال أخير  طيب 
  



  الذي ورد ب يسأل  ما المقصود بلباس الشهرة أو ثوب الشهرةالطال
  

  في واقعنا المعاصر ؟   في الحديث  التحذير منه
  

  فإذاوهيئته  اللباسمن   واقعنا المعاصر كل بلد له نمطه الشيخ :
  

  لبس رجل ما لباساً في ذاك البلد ليس معهودا وال معروفا ً فيه
  

  الشهرة فهو لباس الشهرةهو  ويبتغي 
  

  غير معنى الشهرة في فكرهأما أذا طرأ البلد ال يلبس هذا اللباس  و
  

ً  واردة   فهذا ليس لباس شهرة أطالقا
  

  ية ثم يالحظ في ذلك عادةيعنى لباس الشهرة قبل كل شيء يتعلق بالن
  

  والتحذير منه  يء البد من التنبيهالبلد لكن هنا ش
  

  قد يبرر بعض الناس ممن ال علم عندهم أن يقعوا في مخالفة للشرع
  

  ن الوقوع في مخالفة  متوهمةمخالفة صريحة فرارا من مخالفة أو م
  

  الغربمثال كثير من المسلمين يسافرون إلى بالد ف
  

  هذهفي اللباس الذي انتم تلبسونه غير معروف   ذاه فبالد الغرب
  

  إليه الشيطان أنه يوحي فالبالد 
  

  ألنه سيشار إليك بالبنان ينبغي أن تتزين بزى أهل تلك البالد
  



  نحن نقول هذا من وحى الشيطان ألن على المسلم أن يحافظ على
  

  زيه وعلى لباس أمته بحيث لو رفع بالهليكوبتر ووضع بين الكفار
  

  يل له هذا مسلم ألنه يلبس لباس المسلمينق
  

  فال يجوز للمسلم فرارا مما يتوهم أنه أذا أستمر على لباسه
  

لباس الكفار حين يبتلى بالسفر إلى تلك  أنه لباس شهرة  اإلسالمي
  البالد
  

  : ماذا عندك ؟  الشيخ يقول
  
  طبن تيمية رحمه هللا اقتفاء الصرا ميقول السائل :: يقول شيخ اإلسال

  المستقيم ولهذا ينهى عن السجود هلل بين يدي الرجل  وإن لم يقصد
مشابهة السجود لغير هللا  فهل هناك دليل  من  الساجد ذلك لما فيه

  على هذا النهى
  

  النهى عن الصالة بين يدي الرجل ؟؟
  

  :: سؤالك له عالقة بما نقلته عن بن تيميةالشيخ يسأل 
  
  يه كالم طويل قال ولهذا ينهىالسائل :: نعم له عالقة  طبعا ف

  
  أعد الكالم  ألال أول كالمه الشيخ  مقاطع ::

  
  السائل :: هكذا نقلت فقط الجملة التي أقرئها

  
  

  طيب أقرأ الشيخ  :



  
  السائل يقرأ :: ولهذا ينهى عن السجود هلل بين يدي الرجل  وإن لم

  
  هناك يقصد الساجد ذلك لما فيه من  مشابهة السجود لغير هللا  فهل

  
  دليل على هذا النهى

  
  أوال شو بدا لي  من كالم بن تيمية وبعدين أنت تسأل ما الشيخ  ::

  
  عندك  ألنك أنت حولت السجود إلى الصالة

  
  وهو ال يعنى الصالة  يعنى السجود  صح

  
  السائل :: هذا ما تبادر إلى ذهني

  
  ما أنا عارف ولذلك  أحببت ألفت نظرك إلى هذا الشيخ  ::

  
  يعنى السجود  أن يسجد اإلنسان بين يدي الشخص  فال ينظر هناهو 

  
  إلى نيته ألنها ظاهرة وثنية  وهذا بال شك يشير على حديث معاذ بن

  
  جبل  رضي هللا تعالى عنه  الذي صح أنه سافر إلى الشام ثم لما

  
  ولقي النبي صلى هللا عليه وأهله وسلم  أول ما وقع بصرهرجع 

  
  فنهاه عليه الصالة عليه وسلم هوى ليسجد له على النبي صلى هللا

  
  والسالم وقال لو كنت أمر أحداً أن يسجد ألحد ألمرت الزوجة أن

  
  تسجد لزوجها لعظم حقه عليها



  
  هو اعتذر بأنه لما ذهب إلى الشام وجد النصارى يسجدون لقسيسيهم

  
  قال فأنت يا رسول هللا أحق بالسجود منهم فنهاه عن ذلك  موعظمائه

  
  وقال هذا الحديث

  
  ندخل لإلجابة على سؤالك الظاهرة  اآلن بقى  فالشاهد في األمور

  
  نوايا إال ما كان النص يدل علىفي األمور الظاهرة ال ينظر فيها لل
  

  لك كثيراً ما يشتبه على بعض المسلمين حينما يقالذ
  

  بالكفار يقول هو أنا ال أعنى  التشبه هو ألنه في  تشبه ال تفعل هذا
  

  التشبه هو ال يعني بقلبه لكن بفعله يعنيه ال يعنى 
  

  يعنى  فهذا تشبه أما هو يعنى بقلبه أو ال هيآي أن هذه الظاهرة 
  

  أمراً بينه وبين ربه تبارك وتعالى
  

  معنى هذا الكالم أننا نتصور شخصين كالً منهم متشبه بالكفار
  

  يقصد التشبه أحدهم قصد التشبه  واألخر لم 
  

  ال يجوب من اإلثم ألنه عند هللا من األخر لكن األخر األول أثم
  

  متشبهاً فعالً 
  

  في صحيح مسلم  أن رجالً جاء إلى النبي صلى هللا عليه وأهله



  
  وسلم  وسلم عليه فقال هذه من ثياب الكفار ال تلبسها

  
  انه أخذها  وأوقد التنور بها فنهاه الرسول عن توفي بعض الروايا

  
  ينبغي أن يصرفه إلى أهلهأضاعت المال  وكان 

  
  الشاهد يجب أن نالحظ إن المخالفات الشرعية تارة تكون عملية

  
  ىوتارة تكون  عملية قلبية  واألولي أهون من األخر

  
ً أثم من األولى   ىواألخر   واألمثلة كثيرة وكثيرة جداً جئتكم آنفا

  
  ال تلبسهافبحديث مسلم هذه من ثياب الكفار 

  
  من أصحابه يقولالسالم يوماً وقام رجالً  لما خطب الرسول عليه

  
  ما شاء هللا وشئت  هذا ما فصد المعنى الذي نطق به فهو شابه

  
  الكفار في لفظه  ما شاء هللا وشئت  وما نظر الرسول إلى قصده

  
  قلبه هو يعرف أن قلبه صافى ونقي ألنه ما أمن باهلل ورسوله إال

  
  جعلتنى هلل نداولكن مع ذلك قال له ا فراراً من الشرك 

  
ً  كتهذيبتهذيب األلفاظ  فقل ما شاء هللا وحده    الظواهر تماما

  
  فالبد منها سواء كانت النوايا صالحة أو كانت طالحة إال أن في

  
  الجسد مضغة أذا صلحت صلح الجسد كله  وإذا فسدت فسد الجسد



  
  كله إال وهي القلب وبهذا القدر الكافية  والحمد هللا رب العالمين

  
  يقول السائل يجزيك هللا خيرو

  
  يكفيك وإياك أن شاء هللا وبارك هللا فيكم الشيخ ::

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أخوة اإليمان  اآلن مع مجلس أخر
  
  

  بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا
  

  شيخنا عندي سأالن   هل يجوز أعطاء الزكاة لمن يملك حق
  

  النصاب وال يملك غيره ووجبت عليه الزكاة ؟
  

  الجواب أن من وجبت عليه الزكاة يعتبر غنياً  والغنى ال شيخ ::ال
  

  تجوز له الصدقة فإذا هذا الغنى أخرج زكاة نصابه وعاد النصاب
  

  أقل من النصاب  حين ذاك خرج عن كونه غنياً  ودخل في حد
  



  الفقير وإذا كان األمر كذلك جاز له أن يأخذ الزكاة من األغنياء
  

  شيء هنا وهو إال يحتال على الحكم الشرعيولكن البد من مالحظة 
  

  هو ذو نصاب واحد يتقصد أن يخرج منهحيث أنه يتقصد مثالً  
  

  أكثر مما يجب عليه ليصير فقيراً وبذلك يأخذ من الزكوات التي
  

  قد تأتيه من األغنياء اآلخرين فيصبح غنياً أكثر مما كان
  

  تحل له الصدقة هذاالمهم ال يجتمع زكاة وغني  أما لو كان غنياً ال 
  

  فيه حديث صريح وصحيح
  

  السائل :: السؤال الثاني شيخنا
  هل يجوز صرف أموال الزكاة للدعاة إلى هللا آي تفريغهم للعمل في

  
  الدعوة  والتعليم وحالهم في العام اإلسالمي كما تعلمون فقراء ؟

  
  أذا كان السؤال دقيقاً  وهو ما جاء في نهاية السؤال أن الشيخ ::

  
  حالهم فقراء  كان ما في داعي لمثل هذا التفصيل كله

  
 ً   هو كان حق السؤال أن يكون مطلقا

  
  للدعاة حتى ولو كانوا أغنياء  أما أذاهل يجوز صرف أموال الزكاة 

  
  كانوا فقراء وهنا قد توفر فيهم سببان أحدهما مقطوعاً على كونه

  
  سبباً شرعياً لجواز أعطاء الزكاة إال وهو الفقر



  
  السبب الثاني تفريغه للدعوة إلى هللاو

  
  أنا ولذلك مادام أن السؤال اعتقادي شرعيا فيهذا السبب ليس سبباً 

  
  كان صرف الزكاة للدعاة الفقراء هذا أمراً ال أشكال فيه

  
  لكن أظن أن السائل لم يحسن السؤال

  
  يعنى صرف األموال إلى الدعاة مطلقاً سواء كانوا فقراء أو السائل 

  
  وا أغنياءكان

  
  والجواب حين ذاك هذا الجواب يتفرع على تفسير قوله تعالى في آية

  
  مصاريف الزكاة وفي سبيل هللا

  
  الصدقات للفقراء والمساكين إلى أخرها وفي سبيل هللا ماأن

  
  تفسير سبيل هللا في هذه اآلية خاصةوفي 

  
  كقوالن للعلماء القول األشهر أنهم المجاهدون في سبيل هللا وهنا

  
  لحديثقول آخر وهو األحجاج في سبيل هللا  األحجاج في سبيل هللا 

  
  لكان ذلك في سبيل هللا وعلى مذهب األمام أحمد أحججتهالو أنك 

  
  أما توسيع معني وفي سبيل هللا بحيث أنه يشمل كل سبل الخير منها

  
  ما جاء في السؤال تفريغ الدعاة للدعوة إلى هللا منها بناء المساجد



  
  فجواز صرف الزكاة لهذه المواضعتشفيات المدارس إلى آخره المس

  
  أنما يتفرع من تعميم معنى سبيل هللا آي سبل الخير وهذا التفسير

  
  تفسيرا محدثاً ال يعرفه السلف الصالح أوالً ثم أنه ينافى صريح اآلية

  
  التي حصرت مصارف الزكاة في  األنواع الثمانية المذكورة فيها

  
  به أما أن كان إشكالالسؤال خاص بالدعاة الفقراء فال لذلك أذا كان 

  
  األغنياء فنحن ال نرى ذلك ولذلك نحن ننصح حتىالسؤال يعم 

  
  القائمين على الجمعيات الخيرية أن يكون عندهم صندوقان صندوق

  
  للمبرآتللزكاة المفروضة وصندوق للصدقات العامة التي 

  
  لى الفقراءوالخيرات صندوقان الصندوق األول يصرف إ

  
  والمساكين والجهاد في سبيل هللا

  
  أما الصندوق اآلخر فسبيله واسع جداً ومنه ينفق على الذين

  
  عندييتفرغون للدعوة إلى هللا هذا ما 

  
  هللا شيخنا طبعاً دى من جمعية دار البر  في جزآكيقول السائل 

  
  وااألمارات شيخنا هذه األسئلة  وجهوها إليكم وهم نقلوا لنا يريد

  
  في األصالة الظاهر وضع هذه األسئلة واألجوبة 



  
  يجزيك خير شيخناهللا 

  
  هللا تعالى مستوى على عرشه وعلمه فيهل هذه العبارة صحيحة 

  
  ؟ كل مكان 

  
  طبعا يا شيخ سمعتكم مرة تقول

  
  هللا عز وجل علمه في كل مكان لكن  يستغنى عن الزمان والمكان

  
  مستغن عن كل زمان ومكان

  
  كان وال زمان وال مكان  خ ::الشي

  
  سبحان هللا أنا قلت لهم هذا قول الشيخ يعنى جائز هذا القول لكن هو

  
  مستغن عن الزمان و المكان

  
  هللا يحفظك يا شيخ أتعبناكم معنا  سامحونا يا شيخ

  
  عفواً◌ً  الشيخ

  
  

  وتم بحمد هللا
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
   
   

  
  
  


